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Nieuwe medische voortplantingstechnieken hebben het 
mogelijk gemaakt dat baby's worden geboren na een 
bevruchting van een eicel buiten het lichaam. Na een 
uiteenzetting van de techniek van 
reageerbuisbevruchting komen de ethische vragen aan 
de orde. 
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lnleiding 
Zeven jaar geleden aanschouwde Louise 
Brown het levenslicht. Zij was de eerste 
baby die tot stand kwam door bevruchting 
van een eicel buiten het lichaam (in vitro 
fertilisatie = IVF) en overplaatsing van het 
aldus verkregen embryo vanuit de reageer
buis naar de baarmoeder (embryo-trans
prantatie of -transfer = Ell Nu z1jn er over 
de hele wereld al honderden van zulke kin
deren geboren en hun aantal neemt in snel 
tempo toe. De biomedische techniek van 
IVF + El is bezig het experimentele stadium 
te verlaten en dat trekt allerwegen de aan
dacht. Zo is er al een belangenvereniging 
opgericht De Nederlandse Verenig1ng voor 
Reageerbuisbevruchting. Er z1jn echter ook 
andere belangen in het spel dan die van 
degenen die zo'n behandeling (willen) on
dergaan. Voorop natuurlijk het belang van 
het kind dat misschien geboren gaat wor
den. Maar men kan ook denken aan het 
belang van het biomedisch onderzoek en 
dat van de ziekenhuizen, om van commer
ciele belangen nog maar te zwijgen. 

Chnsten Dernocrat1Scr1e Verkenn1ngen 6185 

Wie 'ziekenhuizen' zegt, zegt 'gezondheids
zorg' en deze wordt grotendeels betaald uit 
gemeenschapsgelden. Aileen al daarom is 
de politiek erbij betrokken. Hoe hoog is de 
prioriteit van IVF+El? Moet reageerbuisbe
vruchting door de ziekenfondsen worden 
vergoed? Maar het zal duidelijk ziJn, dat niet 
aileen om financiele redenen in dit tijdschrift 
een artikel over deze problematiek geschre
ven wordt. Het gaat er bij deze techn1ek om 
greep te krijgen op het prille begin van het 
mensenleven. Bij zulke belangrijke ontwikke
lingen dient de samenleving alert te zijn. Wat 
hier gaande is, is te belangrijk om aileen aan 
biomedische technici over te Iaten. 

Om beleid te kunnen voeren is inzicht in wat 
er aan de hand is een eerste vereiste. Daar
toe wil dit artikel een bijdrage leveren. Welke 
vragen rijzen er rond IVF+El? Als schnjvers 
hebben wij overigens niet de pretentie in dit 
artikel aile vragen aan de orde te kunnen 
stellen, laat staan dat we er een pasklaar 
antwoord op hebben. De discussie is ook 
nog maar nauwelijks op gang. Bovendien 
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ontbreekt ons de ruimte om aile problemen 
die zich voordoen uitvoerig te behandelen. 
Wat ons daarom voor ogen staat, is een 
terreinverkenning met betrekking tot de be
langrijkste vragen die aan de orde zijn en 
mogelijk een bijdrage te leveren tot de dis
cussie. 

De gang van zaken bij IVF en ET 
Eerst echter de techniek. Waar gaat het 
precies om bij IVF+ET? In een normale 
menstruele cyclus komt over het algemeen 
slechts een eitje (oocyt, ovum) vrij. Een folli
kel (vochtblaasje waarin zich het eitje be
ltindt) wordt onder invloed van het follikel 
stimulerende hormoon (FSH) tot rijping aan
gezet. In het midden van de cyclus vindt vrij 
plotseling een sterke stijging plaats van een 
tweede hormoon (het lutiotrope hormoon, 
LH), waardoor de follikel barst (ovulatie) en 
de ocyt in de buikholte vrij komt. lndien de 
coitus op het juiste tijdstip heeft plaatsge
vonden, kan vervolgens de natuurlijke be
vruchting optreden in het uiteinde van de 
eileider. 

De eerste successen van Edwards en Step
toe- de IVF-p1oniers uit Engeland - werden 
behaald met oocyten verkregen uit dergelij
ke niet-bel·nvloede cycli. Korte tijd later 
slaagde een Australisch team erin zwanger
schappen tot stand te·brengen met obcyten 
uit kunstmatig gestimuleerde cycli. Deze be
nadering heeft als groot voordeel dat ver
scheidene follikels tot ontwikkeling komen 
zodat het, na bevruchting in het laboratori
um, mogelijk is om meer dan een embryro in 
de baarmoeder terug te plaatsen. Het is 
thans algemeen gebleken dat de kans op 
een zwangerschap hierdoor aanzienlijk toe
neemt. Voor de stimulatie van de eierstok
ken staan een aantal middelen tot onze be
schikking. Meestal worden in het begin van 
de cyclus tabletten (Ciomifeen) gegeven, ter
wijl enkele dagen later begonnen wordt met 
het geven van injecties die een mengsel 
bevatten van FSH en LH (HMG). Het aantal 
eitjes dat met een dergelijke 'kuur' tot ont
Wikkeling wordt gebracht, is niet te voorspel-
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len en kan varieren van 1 tot 15 of zelfs 
meer. 
Naast stimulatie met Clomifeen en/of HMG 
kan men de spontane LH-piek afwachten of 
trachten de cyclus volledig te beheersen 
door voor het te verwachten tijdstip van de 
LH-piek HCG toe te dienen. HCG, het zwan
gerschapshormoon, toont qua functie en 
structuur sterke overeenkomst met LH. 
Ovulatie zal dan ± 37-40 uur na het hoogte
punt van de LH-piek of na de HCG-injectie 
optreden, zodat getracht moet worden de 
eitjes uiterlijk 36 uur later te verkrijgen. Oat 
geschiedt doordat de follikels worden leeg
gezogen (ovumaspiratie, zie onder). Het 
voordeel van het gebruik van HCG-toe
diening is dat het tijdstip hiervan enigszins 
kan worden gevarieerd, zodat het tijdstip 
voor de aspiratie van de obcyten meestal in 
de loop van de werkdag kan worden afge
sproken. 
Het is van het grootste belang de groei en 
ontwikkeling van de follikel zorgvuldig te vol
gen en criteria te verzamelen om het optima
le tijdstip voor de ovumaspiratie te bepalen. 
Alles is erop gericht de eitjes te verkrijgen 1n 
een zo'n rijp mogelijk stadium, dat wil zeg
gen zo kort mogelijk voor de ovulatie. Is men 
te laat, dan is de obcyt (oocyten) reeds in de 
buikholte verdwenen. Omdat er een nauw 
verband bestaat tussen het tijdstip van de 
LH-piek en de ovulatie, of tussen het tijdstip 
van HCG-toediening en de ovulatie, kan het 
probleem worden teruggebracht tot het 
vaststellen van de LH-piek, of van het opti
male tijdstip voor de de HCG-toediening. 
Kennis over de follikelrijping en het optimale 
tijdstip voor ovumaspiratie wordt verkregen 
door middel van echoscopie van de 
eierstokken en hormoonbepalingen. Met de 
echoscopie kan een beeld verkregen wor
den van het aantal follikels dat tot ontwikke
ling wordt gebracht en de groei hiervan in de 
loop van de cyclus. Vanaf ongeveer de Be 
dag van de cyclus worden oestrogenen 
(vrouwelijke hormonen), progesteron (zwan
gerschapsbeschermend hormoon) en LH
spiegels gemeten in bloed of urine. 
Ovumaspiratie vindt tegenwoordig nog 
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meestal plaats door middel van laparosco
pie waarbij onder algehele narcose een kijk
buis vlak onder de navel in de buik wordt 
gebracht en de eierstokken goed kunnen 
worden gezien. Een lange naald waarmee 
de follikels worden aangepnkt en leeggezo
gen wordt via een lager gelegen plaats in de 
buikholte gebracht. Meestal lukt het op deze 
w1jze meerdere oocyten te verknjgen. Hoe
wei de resultaten nog niet zo goed ziJn, 
wordt in steeds meer centra getracht onder 
echoscopische controle de follikeis leeg te 
zuigen. Het grote voordeel van deze bena
dering is dat narcose h1erbij niet nodlg 1s. 
Wanneer de eitjes verkregen zijn, heeft de 
ervaring geleerd het sperma er niet meteen 
bij te doen, maar de eicel nog enkele uren te 
Iaten rijpen 1n een medium dat bestaat uit 
een mengsel van verschillende zoutoplos
singen en serum van de vrouw. Het ejacu
laat wordt enkele uren voor de bevruchting 
door masturbatie verkregen. Het sperma
monster wordt zodanig 'opgewerkt' dat er 
een selectie en concentratie ontstaat van 
goed beweeglijke zaadcellen. Door deze be
werking heeft het zin om ook pat1enten met 
slecht zaad voor IVF in aanmerk1ng te Iaten 
komen. De resultaten hiervan zijn echter 
m1nder goed dan bij normaal sperma. 
Op het door de embryoloog te bepalen tijd
stlp wordt de zaadsuspensie toegevoegd 
aan de mediumdruppel waann de e1cel z1ch 
bev1ndt. De eerste del1ng vindt meestal 
plaats 24-30 uur na de inseminatie en leidt 
tot de vorming van twee zogenoemde di
plolde blastomeren. B1j een normale ont
wikkellng v1nden de volgende delingen om 
de 10 a 12 uur plaats en vormt zich het 4-, 8-
en 16-cellige stadium. De beoordeling van 
de kwaliteit en de groe1 van het embryo 
vereist veel ervanng. 
Het opt1male tiJdStlp voor terugplaatsing van 
het embryo (embryo's) staat nog niet vast. 
Tegenwoordig vindt terugplaatsing meestal 
48 uur na de bevruchting plaats in het 4-8 
cellige stadium. Zoals gezegd is een factor 
die het percentage geslaagde pog1ngen dui
deliJk be1nvloedt het aantal embryo's dat in 
de baarmoeder wordt gebracht. Zo be-
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schreef Lopata (een Australische onderzoe
ker) zwangerschapspercentages 11, 19, 23 
en 38 bij terugplaats1ng van resp. 1, 2, 3 en 4 
embryo's. De kans op een tweeling-zwan
gerschap bij terugplaatsing van 3 of 4 em
bryo's is aanzienlijk. Ook zijn reeds een 
(klein) aantal dneling- en vierling-zwanger
schappen beschreven. 

Terugplaatsing geschiedt via een dunne ca
theter in de punt waarvan de embryo's ZIJn 
opgezogen, door de baarmoedermond. Met 
een klein volume medium worden embryo's 
langzaam 1n de baarmoederholte gespoten. 
De nu volgende fase van implantatie 1s de 
meest kritieke periode van de gehele proce
dure, gedurende welke relatief de meeste 
zwangerschappen verloren gaan. Deze in
nestelllngsfase is tot nu toe n1et te belnvloe
den door medisch handelen. 
U1t de voorafgaande beschrijving moge biiJ
ken dat de gehele procedure is opgebouwd 
uit een complexe keten van elementen die 
elkaar wederzijds be1nvloeden en op elkaar 
afgestemd zijn. Samengevat kunnen devol
gende fasen onderscheiden worden: selec
tie van de pat1ent, stimulatie van de eierstok
ken, ovumaspwatie, laboratonumfase met de 
eigenlijke bevrucht1ng, embryotransplantatie, 
innestel1ng van het embryo, ontwikkeling van 
normale zwangerschap, geboorte van een 
gezonde baby. Tijdens iedere fase kan er 
1ets m1s gaan. Tot en met de embryotrans
plantatie is de procedure steeds meer succes 
vol en gaat er steeds minder mis. Bij de 
implantatie gaan daarentegen veel zwanger
schappen verloren. Ook als een zwanger
schap is opgetreden bestaat er een sterk 
verhoogde kans op een miskraam. Uitgaan
de van 1 00 patienten die in behandeling 
worden genomen, zullen op d1t moment in 
centra met veel ervanng, ongeer 10-15 echt
paren met een gezonde baby naar huis 
gaan. Dit percentage is een sterke verbete
ring vergeleken met successen die nog 
slechts enkele jaren geleden werden be
haald. Toch lijkt dit niet veel, maar men dient 
ook te bed en ken dat bij een normaal vrucht
baar echtpaar met k1nderwens de kans op 
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een zwangerschap die z1ch normaal ontwik
kelt in een cyclus ongeveer 20-25% be
draagt. Algemeen wordt verwacht dat de 
IVF-methode in een niet verre toekomst 
deze natuurlijke kans zal benaderen of zelfs 
overschrijden. 

Perspectieven 
Op korte termijn zijn ontwikkelingen te ver
wachten die het succes van de methode 
zullen vergroten. Verder zal in de toekomst 
d1e reeds begonnen is steeds meer gebruik 
gemaakt worden van 1nvriezen van embry
o's. Zoals gezegd kan het aantal follikels dat 
tot stimulatie wordt aangezet enorm varie
ren. Wegens de verhoogde kans op een 
meer!1ng-zwangerschap worden b1j voorkeur 
niet meer dan 3-4 embryo's teruggeplaatst. 
BiJ de mens is het reeds gelukt om zwanger
schappen te verknjgen uit embryo's die 
'over' waren en die daarom ingevroren 
werden. 
Een volgend perspectief is de donat1e van 
eicellen. Het is mogelijk gebleken om donor
obcyten te bevruchten met sperma van de 
man bij wiens echtgenote dan transplantatie 
naar de baarmoeder geschiedt. Hiermee 
kan het indicatiegebied voor IVF u1tgebreid 
worden, bijv. naar patienten die geen 
e1erstokken meer hebben. Ook IS het reeds 
denkbaar dat patienten zonder baarmoeder 
maar met normaal functionerende ovaria be
handeld kunnen worden. Wei is dan nodig 
dat een vrijwill1gster het zogenoemde prena
tale gastmoederschap op zich neemt. Tallo
ze andere mogelijkheden, ook commerciele, 
zijn met het gastmoederschap denkbaar. 
Op langere termijn wordt gedacht aan de 
volgende mogelijkheden: 
- bepaling van het geslacht van het em

bryo. Dit zou van belang kunnen ZiJn voor 
echtparen d1e drager z1jn van een sexge
bonden ziekte. lndien het mogelijk zou zijn 
het geslacht van het embryo vast te stel
len, kan aileen het embryo dat niet-drager 
is teruggeplaatst worden. 

- embryo chirurgie. Bij zeer ernstige vormen 
van manlijke infertiliteit zal het misschien 
mogelijk zijn om een niet-beweeglijke 
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zaadcel door middel van microchirurgie in 
een obcyt te brengen en deze daarmee te 
bevruchten. 

- genetische manipulatie. In dierproeven is 
het soms gelukt om vreemd erfelijk mate
riaal met bepaalde eigenschappen in het 
genetisch materiaal van een embryo te 
brengen, waarna het ontstane zwanger
schapsprodukt deze nieuwe eigenschap
pen bezat. In de verre toekomst lijkt het 
theoretisch mogelijk om dit principe ook 
te gebruiken voor behandeling van geneti
sche afwijkingen bij de mens. 

- gebruik van embryocellen voor behande
ling van bepaalde afwijkingen door middel 
van transplantatie. Dit is een gebied dat 
potentieel zeer veelbelovend is. 

Vragen 
Dus, zo zou de conclusie uit het voorafgaan
de kunnen zijn, de biomedische techniek 
biedt h1er nieuwe hoop voor vele ongewild 
kinderloze (echt-)paren. Wat is daar eigenlijk 
tegen? Oat is toch veeleer toe te Juichenl 
Toch rijzen hier veel vragen. Sexualiteit en 
voortplanting vormen sinds jaar en dag een 
gevoel1ge materie 1n onze samenleving. De 
nieuwe ontwikkeling op dat geb1ed wordt 
met gemengde gevoelens gadegeslagen. 
Enerzijds waardeert men deze positief. Kln
derloosheid is een diepingrijpende proble
matlek voor vele (echt-)paren, die tot groot 
verdriet en frustraties aanle1ding kan geven. 
Als daar een oplossing voor gevonden 
wordt, is dat een goede zaak. Bovendien 
wordt nieuwe kennis opgedaan die mis
schien de mensheid ten goede kan komen. 
Anderzijds vallen gevoelens van bezorgd
heid en afwijzende reacties te bespeuren. 
Waar zijn we mee bezig?, zo vragen velen 
zich af. Met de IVF wordt een belangrijke 
stap gezet in de richting van de maakbaar
heid van het mensenleven. Enigszins ge
chargeerd uitgedrukt: Als je geen kind kunt 
krijgen, laat je er een maken. En binnenkort 
kun je nog kiezen ook: geslacht, huidskleur 
en zo meerl Zijn we niet op weg naar een 
'brave new world', waarin zelfs de menselijke 
persoon een technisch produkt is? Willen we 
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zo'n maakbare wereld wei? Wat z1jn de con~ 
sequenties? Waar liggen h1er de grenzen? 
Wat IS de zin van het medisch~technisch 
bezig zijn? Moet er niet op de rem getrapt 
worden om een en ander eerst eens goed te 
overdenken? 
Deze bezorgdheid is terecht. Om nu niet in 
algemeenheden te blijven steken en om eni~ 
ge orde op zaken te stellen, lijkt het ons goed 
de vragen die rijzen met betrekk1ng tot de 
verschillende aspecten van IVF+ET te inven~ 
tariseren en te rubriceren. 

Vragen van levensbeschouwelijke aard 
Om te beginnen speien er rond IVF + ET voor 
velen bewust of onbewust ook levensbe~ 
schouwelijke vragen een rol. Wordt de mens 
op zo'n manler n1et schepper naast God? Is 
het op deze w1jze ingrijpen in de natuurlijke 
gang van zaken bij het verwekken van nage~ 
slacht niet een ongeoorloofde grensover ~ 
schrijding? Is het streven naar een maakbare 
wereld met maakbare mensen?) niet een 
u1ting van hoogmoed en daarom zondig? 
Het zal du1delijk zijn dat met name vele 
godsdienstige mensen zich deze vragen 
stellen, maar het inbreuk maken op 'de na~ 
tuur' wordt ook wei door anderen als onge~ 
oorloofd ervaren. Er vall een soortgelijke 
weerstand te bespeuren als ten aanz1en van 
euthanasie. Daartegen wordt o.m. geargu~ 
menteerd vanu1t het geloof dat God de Heer 
van het Ieven is. De niet~rel1gieuze formule~ 
ring daarvan zou men de 'eerbied voor het 
Ieven' ~overtuiging kunnen noemen. Van bei~ 
de versies is de consequentie dat je je niet 
aan het Ieven mag vergrijpen. 
Dergelijke vragen vereisen een diepgaander 
behandeling dan in het bestek van dit artikel 
gegeven kan worden. Wij zouden hier met 
het volgende willen volstaan. In de eerste 
plaats is er de vraag, wat onder 'de natuur' 
verstaan moet worden? Colin Hone/ maakt 
hier terecht een onderscheid tussen a) zoals 
het gaat in de natuur en b) overeenkomstig 
de menselijke natuur. In het laatste geval zit 
men al spoedig in de buurt van het begrip 
'menswaardig', en komt men te staan voor 
de vraag wat dat in deze context betekent. 
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Ten tweede, het ingrijpen in de natuur is 
eigen aan de mens. De mens is van nature 
een cultuurwezen, zegt de Duitse antropo~ 
loog Arnold Gehlen. De vraag is dus in elk 
geval niet 6f wij rnogen ingrijpen, rnaar veel~ 
eer hoe we dat doen en hoe ver we daann 
mogen gaan. Ook vanuit een godsdienstige 
1nvalshoek kan n1et zo maar gezegd worden 
dat het natuurlijke verloop der dingen zonder 
meer samenvalt rnet de wil van God, zodat 
de natuur ons de wet voorschrijft. De conse~ 
quent1e daarvan is overigens niet - zo luidt 
onze derde opmerking - dat de mens dus 
een vrijbrief heeft tot een nietsontz1ende 
usurpatie en uitbuiting van de natuur. lnte~ 

gendeel, hij is geschapen als 'beeld van 
God' en als zodanig wordt hem het beheer 
over de schepping toevertrouwd. Oat bete~ 
kent dat de rnens wordt opgeroepen tot een 
rentrneesterschap in de lijn van God de 
Heer, die van zijn schepping iets wil maken, 
waarin het Ieven waard IS om geleefd te 
worden. Als 'beeld van God' mag de rnens 
creatief zijn, ook al zou dat betekenen dat 
b8paalde natuurlijke grenzen worden door~ 
broken, rnits deze creativiteit maar helizaarn 
is. Oat begrip 'heilzaarn' kan ook heel goed 
in een geseculanseerde context worden ge~ 
bruikt. Wei dent een en ander nader gespe~ 
cif1ceerd te worden, maar duidelijk is dat ook 
in een godsdienst1ge (christelijke) context 
niet het feit dat wordt ingegrepen op zich 
laakbaar is. Het gaat veeleer om de vraag 
hoe en waarorn (waartoe) word\ ingegrepen. 
En dan is het opheffen van een als lijden 
ervaren kinderloosheid een heilzarne zaak. 
Maar, heiligt dit doel de middelen? 

Emotionele weerstanden 
Veel rnensen hebben ook ernotionele be~ 
zwaren tegen de techniek van IVF+ET. Zij 
ervaren deze als een vertechnisering van het 
rnoederschap en als een in de greep komen 
van de 'rnedische rnacht'. Het is niet ver~ 

1. Colin Honey, 'The Ethics of In Vitro Fertilisation and 
Embryo Transfer' The modern Churchman. Vol. XXVI No. 4 
(1984). pp 3ff 

239 



wonderlrjk dat ook binnen de vrouwenbewe
ging deze weerstanden naar voren gebracht 
worden, al vallen daar ook andere geluiden 
te horen. Zo laat Shulamith Firestone er al in 
1970 geen twijfel over bestaan, dat zii de 
reageerbuisbaby (in de letterlijke zin van het 
woord) als de bevrijding van de vrouw be
groet. lmmers deze hoeft dan niet meer 
zwanger te worden en wordt zo meer de 
gelijke van de man2

). 

De emotionele weerstanden zijn begrijpelijk, 

' Wordt de kinderloosheid 
niet tot een obsessie en is 
zo'n krampachtige situatie 
wei een goede omgeving 
voor een kind om in 
geboren te worden? , 

maar moeten niet overdreven worden. Het 
gaat om het verhelpen van ongewenste krn
derloosherd met behulp van de techniek. Oat 
betekent niet dat de techniek de natuurlijke 
wijze van kinderen verwekken zou gaan ver
vangen. Evenmin als sonde-voeding of voe
ding via een infuus zou betekenen dat reder 
op den duur op deze wijze gaat 'eten'. De 
techniek is hulpmiddel, lapmiddel zo men wil, 
ze blijft in dit verband 'second best'. IVF + ET 
hoeven vooralsnog dus niet beschouwd te 
worden als aankondiging van een 'technolo
gische revolutie' op het gebied van vrijen en 
zwangerschap! 

De belasting voor het (echt-)paar 
Het zal uit de beschrijving van de gang van 
zaken bij IVF+ET duidelijk zijn geworden dat 
deze techniek voor degene die hem onder
gaat erg belastend is. Bovendien moet be
dacht worden dat met name de vrouwen die 
behandeld worden vaak al een lijdensweg 
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achter de rug hebben. Oaarbij komt dat de 
verwachtingen meestal hoog gespannen zijn 
en de kans op teleurstelling daarom groot is. 
Soms heb je de neiging je af te vragen of het 
allemaal wei de moeite waard is. Wordt de 
kinderloosheid niet tot een obsessie en is 
zo'n krampachtige situatie wei een goede 
omgeving voor een kind om in geboren te 
worden? Is een kind dan de hoogste waarde 
in het Ieven? Getuigt het niet van volwassen
heid als een mens leert Ieven met zijn beper
kingen? Maar dat zijn vragen van buiten
staanders en zij hebben gemakkelijk praten. 
Wat wij in elk geval zouden willen bepleiten is 
dat de betrokkenen terdege worden inge
licht en voorgelicht ('informed consent') en 
dat tijdens de behandeling en zeker bij het 
mislukken ervan psycho-sociale hulp be
schikbaar is. Het gevaar dat in de gezond
heidszorg problemen gereduceerd worden 
tot technische problemen is ook hier aanwe
zigl Ook is het wellicht hier de plaats erop te 
wiJzen dat niet uitsluitend aan de belangen 
van de potent1ele ouders maar ook aan die 
van het k1nd moet worden gedacht. De 
vraag is echter op welke w1jze het belang 
van het kind geformuleerd moet worden en 
wie het bewaken moet. 

Beleidsmatige vragen 
Van een heel andere orde zrjn wat men zou 
kunnen noemen de beleidsmatige vragen. In 
de eerste plaats kan men soms een demo
grafische tegenwerping beluisteren. Wij Ie
ven in een wereld die overbevolkt drergt te 
raken. Is het nu niet op z'n minst merkwaar
drg dat in de Derde Wereld kinderen in gro
ten getale van hanger omkomen en antlcon
ceptie wordt gepropageerd, terwiJI we hier in 
het Westen hoge kosten maken om met 
kunst en vliegwerk kinderloosheid te bestrij
den? Een tweede vraag rn dit verband be
treft het beleid in de gezondheidszorg, met 
name het stellen van prioriteiten. Hoe moet 
het beschikbare geld besteed worden? 

2. Zie voor deze gegevens Jacquel1ne Cramer. 'De reageer
buisbaby: een redd1ng of een ramp?' Opzij. sept 1984. pp. 
30w. 
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Volksgezondheid 

Moet zo'n kostbare techniek voorrang krij
gen boven therapieen die wellicht veel meer 
patienten bestrijken doch m1nder duur zijn? 
Of moet hij ten koste gaan van financiele 
middelen die gebruikt kunnen worden ter 
bestrijding van levensbedreigende aandoe
ningen? Ook hier wordt niet zelden gewezen 
op de gigantische problemen in de Derde 
Wereld. Dan 1s er nog de vraag wie voor de 
kosten van de behandeling moet opdraaien. 
Kinderloosheid moge een groot probleem 
zijn maar moet dat afgewenteld worden op 
de gemeenschap? Is IVF+ET wei iets wat in 
het ziekenfonds moet? 
Het lijkt ons dat deze tegenwerpingen gepa
reerd kunnen worden. Vooreerst is het niet 
fair het probleem van de overbevolking af te 
wentelen (zo dat al mogelijk zou zijn) op een 
groep mensen, te weten ongewild k1nderloze 
paren. Een soortgeliJk antwoord kan gege
ven worden op de prioriteitenkwestie: deze 
dient integraal bekeken te worden. Met an
dere woorden, daarbij dienen ook andere 
dure therapieen in ogenschouw genomen te 
worden. En ten derde kan toch gesteld wor
den dat aile paren verzoeken om IVF + ET, 
omdat er 1ets lichamelijk niet in orde is, waar
door ze niet op natuurlijke wijze k1nderen 
kunnen knjgen. Zolang er sprake is van zo'n 
medlsche 1ndicatie achten wij vergoedlng 
door ziekenfondsen of verzekeringen ge
rechtvaardigd, aldan niet met e1gen bijdrage 
naar draagkracht. 

Vragen in het verlengde van IVF + ET 
Als we, terugk1jkend, een tussenbalans op
maken, zien wij geen reden om de ontwikke
llngen op het gebied van IVF + ET principieel 
af te w1jzen. Er rijzen wei vragen maar deze 
lijken op het eerste gez1cht niet veel groter 
dan die op andere terreinen van de biomedi
sche techn1ek. Wij hebben dan ook de in
druk dat de bezorgdheid, waarvan hierboven 
sprake was, vooral zijn oorzaak vindt in de 
problemen die in het verlengde van deze 
techniek liggen. Oaarom willen wij hieronder 
nader daarop ingaan. 
In de eerste plaats zouden wij dan willen 
noemen de problemen rond de selectie van 
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pat1enten. In het lnterimadvies van de Ge
zondheidsraad3 wordt voorlopig aileen tuba
pathologie als indicatie geaccepteerd. Oat 
wil zeggen, aileen vrouwen, bij wie de on
vruchtbaarheid het gevolg 1s van een aan
doening van de eileiders die een belemme
ring vormt voor het tot stand komen van 
zwangerschap, zouden voorlopig onder be
paalde voorwaarden behandeld kunnen 
worden. Oat lijkt ons te beperkt: ook onbe
grepen onvruchtbaarheid en sub-fertiliteit 
van de man zouden indicaties dienen te zijn. 
Bij deze groepen zijn de resultaten eveneens 
veelbelovend en wij zien daarom geen reden 
ze van behandeling uit te sluiten. 
Ook hoort men vragen als: wat te doen met 
aanvragen van homofiele paren? En met 
verzoeken van hen die bewust ongehuwd 
moeder willen zijn? Hebben ongewild kin
derloze paren recht op een kind? Hebben 
individuen recht op een kind? Zou dat dan 
betekenen dat artsen de plicht hebben tot 
behandelen? Moet in geval van sperma- of 
e1donatie de donor anoniem blijven? 
Wij ziJn, om de problematiek niet op voor
hand nodeloos ingewikkeld te maken, ultge
gaan van heterosexuele (echt-)paren4 Bo
vendien liggen de ZOJUist genoemde vragen 
veelal meer op het terrein van de kunstmati
ge inseminatie dan van IVF+ET. Oat geldt 
n1et voor het draagmoederschap. Wij heb
ben echter de neiging ons ten aanzien hier
van aan te sluiten bij het lnterimadvies van 
de Gezondheidsraad en het Wamockrap
port5, die het draagmoederschap voorals
nog afw1jzen. Wij zijn daar niet zozeer princ1-
p1eel toe geneigd, alswel omdat deze proble
matiek eerst eens goed in kaart gebracht en 
doordacht moet worden, dus zeg maar van
uit de gedachte: Bezint eer gij begint. 

3. lntenmadvies inzake m vitro fert11isat1e. Uitgebracht door 
de Gezondhe1dsraad. oktober 1980. Zie om. biz 7 
4. Oat doet ook het Report of the Comm1ttee of Inquiry 1nto 
Human Fertilisation and Embryology. London. ,I•Jiy 1984. p 
11. Het rapport is geschreven 1n opdracht van het Depart
men\ of Health & Social Secunty en wordt voor het gemak 
genoemd naar de voorzitter Dame Mary Warnock 
5. Z1e resp. p 461 en biz 8 en 48 
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E1genl1jk is er een prealabele kestie: mag dat 
wei, zoveel mogelijk eitjes bevruchten? 
Vraag Je dan niet om problemen als de 
onderstaande? Is het niet beter zoveel obey
ten te bevruchten als nodig is (dus maximaal 
vier) en het nsico te nemen dat de bevruch
ting niet altijd lukP Zonder het belang van 
deze preabele vraag weg te wuiven, zijn wij 
toch in het vervolg uitgegaan van wat in de 
prakti]k het meeste voorkomt, en dat is wat 
aan het begin van deze alinea wer·d vermeld. 
Dan wordt de vraag urgent, wat er gedaan 
mag worden met embryo's die overblijven. 
Een tweede probleemcluster houdt verband 
met de status van het embryo. Omdat men 
van te voren niet kan voorspellen hoeveel 
eit]8s worden bevrucht, zal getracht worden 
aile verkregen obcyten te bevruchten. Zo 
kan het voorkomen dat meer embryo's wor
den verkregen dan er worden ingeplant. De 
vraag is dan, wat met de niet-ingeplante 
embryo's gedaan mag worden. Du1delijk is 
in elk geval dat een embryo wat anders is 
dan een zaadcel of een eicel. Het is mense
lijk Ieven in ontwikkeling. Te zeggen dat het 
'slechts' een klompje cellen is, is een ver
troebeling van de discussie, want juist als 
klompje cellen is het embryo menselijk Ieven 
in ontwikkeling. Oat is overigens nog wei wat 
anders dan een volgroeide menselijke per
soon! 
Een embryo is dus beginnend menseliJk Ie
ven en de vraag naar de status van het 
embryo is 1n de praktijk de vraag wat je 
ermee mag doen. Of, om het te zeggen met 
de woorden van Mary Warnock6

: wanneer 
krijgt een embryo 'moral significance'? Ons 
antwoord is: direkt, dus vanaf de bevruch
ting. Wij scharen ons hier achter het stand
punt van de Gezondheidsraad, verwoord in 
het Advies inz. Beschikbaarstelling en Ge
bruik van Foetussen, Foetaal Weefsel, dat 
luidt: 'menselijke vormen van Ieven vragen 
om respect en waardige behandeling' 7

. Elk 
menselijk organisme dient met achting, zorg 
en zorgvuldigheid behandeld te worden. 
Met deze morele regel mag uiteraard niet 
lichtvaardig worden omgesprongen. Toch 
bleek al even hierboven dat wij onderscheid 
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maken tussen een embryo en een volwas
sen persoon. Tussen beide levensvormen 
ligt een enorme ontwikkelingsgang, die rele
vant is voor de vraag die hier aan de orde is. 
Die relevantie zouden wij tot uitdrukking wil
len brengen door de zoeven genoemde, in
ternationaal opgeld doende rnorele regel als 
volgt te amenderen: menselijke levensvor
men vragen bij hun ontwikkelingsgang in 
toenemende mate om respect en (mens-)
waardige behandeling. Vooralsnog gaat het 
hier om een werkhypothese. Met andere 
woorden de zoeven voorgestelde morele re
gel moet op zijn houdbaarheid getoetst wor
den. Is het acceptabel om te spreken van 
een toenemende waarde van een menselijk 
organisme? Zo ja, hoe moet dat dan in de 
praktijk uitgewerkt worden? 
Oat brengt ons weer bij de vraag: wat kan/ 
mag nu met embryo's die overblijven ge
daan worden? Wei, in de eerste plaats zou
den zij natuurlijk vernietigd kunnen worden. 
Oaardoor zouden vele onderstaande proble
men kunnen worden voorkomen. Maar het 
is wei erg rigoureus. Het komt neer op een 
mini-abortus en (afgezien van de ethische 
problemen die dat met z1ch meebrengt) dat 
kan altijd nog. Zijn er geen zinniger dingen 
mogelljk? 
Die zijn inderdaad mogelijk. Embryo's kun
nen bewaard worden (door ze 1n te vriezen) 
voor later gebru1k. De meest voor de hand 
liggende mogelijkheid IS ze te bewaren voor 
het geval een ET mislukt of voor een eventu
ele volgende zwangerschap. Dit lijkt ons de 
mogeiiJkheid die de minste ethische vraagte
kens oproept. Wei komt h1er de vraag op w1e 

6. Mary Warnock, 'In V1tro Fert111sat1on: The Ethical lssces 
(II)' The Philosophical Quarterly Vol. 33 No. 132. p. 239, 
waar zit John Harris birvalt. d1e 1n het voorafgaande nurnrner 
van hetzelfde tirdschrift een art1kel over dezelfde problerna
tlek had geschreven. 
7. Advies inzake Beschikbaarste/IJng en Gebruik van Foe
tussen, Foetaal Weefsel of Andere Stoffelijke Resten na 
Abortus, voor Wetenschappelijke Doe/emden. Uitgebracht 
door een commiSSie van de Gezondheidsraad. 's-Graven
hage, september 1984, p. 50. waarbit verwezen wordt naar 
een Amerikaans rapport van de National Commision for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research, waann hetzelfde standpunt wordt ingenomen. 
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de eigenaar van deze embryo's is. Op het 
eerste gezicht heeft men de neiging te zeg
gen: het betreffende (echt-)paar natuurlijk. 
Maar wat te doen bij (echt-)scheiding? En biJ 
overlijden van beide partners? Het eerste 
juridische probleem 1n dat verband is al ult
gevochten (in Australie). Denkbeeldig is het 
dus al niet meer. Hier zullen goede regels 
voor opgesteld moeten worden. 
Als embryo's bewaard worden, komen ook 
andere mogelijkheden in het vizier: Embryo's 
die over zijn zouden kunnen worden afge
staan aan andere paren, uiteraard met toe
stemming ('informed consent') van het paar 
voor wie ze oorspronkelijk bedoeld waren. 
Van de kant van het ontvangende paar is 
hier om zo te zeggen sprake van een zeer 
vroege adoptie. Het is in dit verband zinvol 
onderscheid te maken tussen sperma- en 
eidonatie enerzijds en embryo-donatie an
derzijds. In het eerste geval is een van beide 
partners biologisch ouder, in het geval van 
embryo-donatie is geen van beide partners 
b1ologisch ouder. Het lijkt ons overigens niet 
dat hier belangrijke ethische verschilpunten 
liggen. 
Ook met betrekk1ng tot deze mogelijkheid is 
een goede regelgeving gewenst, met name 
op het punt van de reg1stratie. Een gevoelig 
punt is of de anonimiteit van de donoren 
gewaarborgd moet worden. Zo ja, waarom? 
Zo neen, waarom niet? Het belang van het 
kind !ijkt ons h1er doorslaggevend. Maar wat 
is het belang van het kind? Is het voor ZIJn 
identiteit nodig dat het later weet heeft van 
zijn biologische ouder(s)? Oat is toch minder 
belangrijk dan het milieu waarin het kind in 
feite opgroe1t. Maar wellicht is dat te cere
braal geredeneerd en moet meer uitgegaan 
worden van de belevingswereld van het 
kind. De discussie daarover IS ook in Neder
land nog volop gaande. Daarin speelt tevens 
de vraag mee hoe te handelen met het oog 
op eventuele zich later openbarende (erfelij
ke) ziekten. Is het met het oog daarop van 
belang dat de identiteit van de donor of 
donoren bekend blijft of moet dat risico gelo
pen worden (zoals in fe1te ook bij vele adop
tie-kinderen het geval 1s)? Vooralsnog zijn wij 
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van mening dat de anonimiteit van donoren 
meer v66r- dan nadelen heeft. 
Weer een andere mogelijkheid is dat men 
(na 'informed consent') gaat experimenteren 
met embryo's die over ZiJn. Zo ergens dan is 
het hier zaak beslissingen zorgvuldig te 
overwegen. Het lnterimadvies van de Ge
zondheidsraad en het Wamockrapport zeg
gen onder voorwaarden 'ja', resp. in de eer
ste week en in de eerste twee weken na de 
bevrucht1ng. Vooralsnog lijkt ons dit een vrij 
kunstmatige grens en zijn wij geneigd met 
het oog op de mogelijkheid tot expenmente
ren de grootste terughoudendheid in acht te 
nemen. Eerst IS verdere studie nodig, met 
name ook ten aanzien van de vraag hoe men 
in de samenleving hierover denkt. Relevante 
vragen zijn in dit verband: om wat voor expe
rimenten gaat het? Er is een groot versch1l 
tussen een expenment dat bestaat uit het 
observeren van de groei van een embryo en 
het genetisch manipuleren met een embryo, 
om maar iets te noemen. In elk geval heiligt 
het goede doel (vooruitgang van de weten
schap en zodoende direct of indwect het 
welziJn van de mens) niet zonder meer de 
middelen. Vaak wordt 1n deze context gewe
zen op een fundamentele stelling van de 
filosoof Immanuel Kant, die inhoudt dat een 
mens (1.c. een menselijk embryo) nooit uit
sluitend als middel maar steeds tegelijk als 
doel in zichzelf behandeld dient te worden. 
Oat is een goed uitgangspunt voor de dis
cussie over deze problemen, maar wij vra
gen ons wei af of deze stelling in aile gevallen 
relevant is (bijv. als gekozen moet worden 
tussen vernietigen van of experimenteren 
met embryo's). 
Voor de goede orde zouden wij erop willen 
wijzen dat het ons hier steeds gaat om 
embryo's die overblijven Het is ook denk
baar dat embryo's gekweekt worden met 
geen ander doel dan om ermee te experi-

8. Voor een behandeling van enkele JUridische problem en in 
drt verband verwrJzen wrj naar een artikel van E. Loeb en J.C. 
van Straaten, 'Voortplanting van de mens an no 1984' in NJB 
van 29 sept 1984 (All. 33), p. 1 025vv Ook het Warnockrap
port doet juridische voorstellen. Zie o.rn pp. 841. 
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menteren. Met verwijzing naar wat aan het 
eind van de vorige alinea werd gezegd over 
de stelling van Kant, wijzen wij dat met be
slisthetd van de hand. 
Tenslotte kan gedacht worden aan de mo
gelijkheid embryo's die overblijven d66r te 
kweken voor therapeutische doeleinden, bij 
voorbeeld om stamcellen te verkrijgen die 
gebruikt kunnen worden voor de behande
ling van bepaalde vormen van bloedziekte. 
Ook dat lijkt vanuit de redenering van Kant 
op het eerste gezicht een onaanvaardbare 
zaak. Toch dlent bedacht te worden dat het 
alternatief in de praktijk vaak zal zijn: vernieti
gen of doorkweken/experimenteren voor 
therapeutische doeleinden. Oat neemt niet 
weg dat niet de research ons hier de wet (of 
de moraal) voorschnjft. Veeleer ligt het om
gekeerd: wij moeten op dit terrein heel hard 
gaan nadenken over een ethiek van de re
search. 

Conclusie 
Wij realtseren ons dater in het voorafgaande 
nogal wat overhoop gehaald is. Bovendien is 
het onbevredigend dat niet dieper op de vele 
vragen die aan de orde werden gesteld, kon 
worden ingegaan. Wij roepen in herinnering 
dat dat ook niet de bedoeling was. Wat wij 
hebben willen doen, is: verkennen van het 
terrein, aangeven waar de problemen liggen 
en mensen aan het denken zetten. WiJ ho
pen dat in elk geval dutdelijk is geworden dat 
er nogal wat geregeld dient te worden rond 
IVF+ET. En dat zal op z'n minst in sommige 
gevallen dienen uit te lopen in een stuk 
wetgeving. Politici, gezondheidsjuristen en 
ethici hoeven voorlopig niet om werk verle
gen te zitten! 
Concluderend zouden wij willen stellen dat 
de techniek van IVF+ET als 'therapie' voor 
ongewilde kinderloosheid ondanks een aan
tal bezwaren door ons uiteindelijk positief 
wordt beoordeeld. Gegeven deze bezwaren 
maar met name gegeven de problemen die 
zich voordoen in het verlengde van deze 
techniek zouden wij ervoor willen pleiten om 
voorzichtig op de ingeslagen weg voort te 
gaan, niet ten koste van andere therapeuti-
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sche mogelijkheden (als bijv. micro-chirur
gie), maar ernaast. 
Direct daarbij aansluitend willen wij onder
strepen dat er nog veel problemen bestu
deerd moeten worden en dat het zaak is 
deze studie met spoed ter hand te nemen, 
als het ware kritisch meekijkend over de 
schouders van wetenschappers en technici 
heen. Oat is niet een zaak van politieke 
partijen en overheidsinstanties aileen, maar 
ook van kerken en particuliere instanties en 
van individuen. Het zal duidelijk geworden 
zijn dat wij daarbij denken aan een interdisci
plinaire aanpak van de problematiek, waarbij 
de levensbeschouwelijke, psycho-sociale, 
ethische, juridische en gevoelsmatige as
pecten niet uit het oog verloren moeten wor
den. Afgezien van dit pleidooi voor een inter
disciplinaire aanpak stellen wij voor om met 
voortvarendheid over te gaan tot het instel
len van breed samengestelde toetsingscom
misstes, die oog kunnen houden op de ont
wikkelingen, al was het maar om te voorko
men dat de samenleving voortdurend achter 
de feiten aanloopt. 

Chnsten Democmt1sclle Verken111nqen 6i85 

s 

• 

f 

\ 

c 

c 
f. 
2 

I< 

t 
E 

c 
r 

c 


